TISKOVÁ ZPRÁVA
Národní cena ČR za jakost udělena
Dnes večer bude na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu
uděleno nejvýznamnější ocenění za management kvality - Národní cena ČR za jakost.
Toto prestižní ocenění, které reprezentuje nejkomplexnější hodnocení kvality firem,
převezmou zástupci oceněných firem z rukou premiéra Jiřího Paroubka, ministrů
Milana Urbana, Libora Ambrozka, Petry Buzkové, Františka Bublana a Petra Zgarby.
Praha, 7. listopadu 2005 – Rada České republiky pro jakost jako nejvyšší orgán
Národní politiky podpory jakosti ve spolupráci se Sdružením pro Cenu České republiky
za jakost dnes oznámila udělení nejvyššího ocenění za management kvality – Národní
ceny České republiky za jakost.
Toto ocenění reprezentuje nejkomplexnější hodnocení firem, jaké je v České
republice udělováno. Ocenění je udělováno podle jednotných kritérií Evropské nadace
pro management kvality (EFQM) téměř ve všech evropských zemích. Obdobná
prestižní ocenění za management kvality jsou udělována v 80 zemích světa za
podpory nebo přímé garance vlád těchto zemí. Ocenění předávají vítězným firmám
předsedové vlád, hlavy monarchií nebo prezidenti. Vítězové Národních cen za jakost
mohou dále usilovat o Evropskou cenu za jakost.
"Ocenění Národní cenou za jakost zvyšuje prestiž firmy v očích zákazníků nejen
v ČR, ale v celé Evropě," říká Ing. Robert Szurman, náměstek ministra průmyslu
a obchodu a předseda Rady ČR pro jakost. "Věřím, že v naší zemi máme dost
kvalitních firem a že v některém z nejbližších ročníků získá některá z nich i Evropskou
cenu za jakost".
Ocenění v 11. ročníku Národní ceny ČR za jakost převezmou dnes z rukou
premiéra Jiřího Paroubka na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského
hradu následující společnosti:
Národní cenu České republiky za jakost získává společnost
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
Oceněnými finalisty v programu Národní ceny ČR za jakost se stávají společnosti
MERO ČR, a.s. a IFE-CR, a.s.
V rámci programu Národní ceny ČR za jakost jsou firmy posuzovány podle devíti
základních kritérií, která tvoří tzv. Model excelence EFQM. Hodnocena je nejen
kvalita výrobků a služeb, ale i kvalita managementu, vztah firmy k zaměstnancům,
zákazníkům, partnerům, k životnímu prostředí a společnosti. Významnou roli při
hodnocení hrají i ekonomické výsledky firmy. Management získá díky modelu přesný
přehled o stavu firmy a také o cestách ke zlepšení v oblastech, kde výsledky nejsou
optimální.
„ Účast v programech Národní ceny není jen cestou k získání prestižního ocenění.
Firma, která se programu zúčastní, získá v modelu EFQM i silný nástroj ke zlepšování
svých výsledků. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že výsledky firem, které zavedly
model EFQM jsou až dvakrát lepší, než u srovnatelných firem, které model

neuplatňují." říká Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, výkonný místopředseda Rady ČR pro
jakost.
Na slavnostním večeru ve Španělském sále budou předána i další ocenění
v oblasti kvality - Manažer kvality roku 2005, Cena Anežky Žaludové i ocenění
v Programu Česká kvalita.
Udělování ocenění za kvalitu je součástí celonárodního programu Listopad Měsíc kvality a je součástí akcí Evropského týdne kvality. V jejich rámci se v ČR
uskuteční téměř 40 konferencí, seminářů školení a setkání odborníků na kvalitu
s mezinárodní účastí.
Nejvýznamnějšími akcemi Evropského týdne kvality v ČR jsou vedle Slavnostního
večera ve Španělském sále Pražského hradu i Mezinárodní konference s mottem
"Kvalita a inovace - cesta k udržitelnému rozvoji" a Večer s Českou kvalitou, na kterém
budou oceněny kvalitní výrobky a služby.
Důraz na kvalitu výrobků a služeb stoupá ve všech zemích a stále výrazněji se
prosazuje coby absolutně nutná podmínka úspěchu na trhu. Kvalita se však prosazuje
i do oblastí, ve kterých dříve dominantní nebyla - do zdravotnictví, školství, policie,
armády a veřejné správy. Ve všech těchto oblastech slaví úspěch implementace
modelu EFQM a obdobných modelů.
Národní politika podpory jakosti sdružuje všechny aktivity, které v naší zemi
směřují k poskytování kvalitnějších výrobků a služeb, ale i k prosazování kvality ve
veřejném sektoru a všech oblastech života.
Více informací na www.npj.cz
Nejdůležitější akce Evropského týdne kvality:
7. listopadu 2005
Slavnostní večer
předávání Národní ceny za jakost a dalších ocenění
Praha, Španělský sál Pražského hradu, od 19 hodin
8. - 9. listopadu 2005
Mezinárodní konference "Kvalita a inovace - cesta k udržitelnému rozvoji
Praha, Národní dům na Vinohradech, od 9 hodin
8. listopadu 2005
Večer s Českou kvalitou
Praha, Národní dům na Vinohradech, od 19 hodin
předávání ocenění kvalitním výrobkům a službám v Programu Česká kvalita
Praha, Národní dům na Vinohradech, od 19 hodin

Přehled oceněných:

Národní cena České republiky za jakost
Vítěz (držitel) ceny:
Kategorie do 250 zaměstnanců
•
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
Oceněný finalista:
Kategorie do 250 zaměstnanců
•
MERO ČR, a.s.
•
IFE-CR, a.s.
Program oceňování výkonnosti organizací:
Ocenění zlepšení výkonnosti organizace v modelu Národní ceny ČR za jakost
•

DIAMO, s.p.

Ocenění zapojení organizace do zavádění modelu Národní ceny ČR za jakost
•

Gymnázium Praha 4, Postupická 3150

Program Česká kvalita
Značka CZECH MADE
za služby
•

PRODECO, a.s. za službu - Dodávka a servis důlních velkostrojů, skládkových
strojů a dálkové pásové dopravy

za výrobky
•

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. za výrobek - MÜLLER - THURGAU jakostní víno odrůdové

•

BARVY TEBAS, s.r.o. za výrobek - Balakryl UNI Mat V 2045

Značka Ekologicky šetrný výrobek
•

firma QALT Rakovník, spol. s r.o. za univerzální prací prostředek ATAK - E

•

firma VSM Production, s.r.o.za environmentální deklaraci o výrobku ve všech
fázích jeho životního cyklu pro výrobek - šicí stroj PFAFF 2046 (440)

Cena Anežky Žaludové
•

Ing. Jan Hnátek

Manažer kvality roku
•

Ing. Roman Maroušek

Předání ocenění - Finalista soutěže „Evropský manažer kvality 2005“
•

Ing. František Havel

